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ค าน า  
 

 ข้าพเจ้าได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้
ปฏิบัติ หน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการท างาน อันน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้ ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทาง
จิตวิญญาณด้วย เพื่อให้ การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งม่ันในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง มีความม่ันคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานขึ้น ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การปฏิบัติหน้าที่ของ 
นางพัชราวลัย  โพธิข า  ต าแหน่ง ครู  อันดับ ค.ศ. 3 

 ตามค าสั่ง…….. 
1. ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
 บทบาทหน้าที่ครูประจ าชั้น 
 1. ส ำรวจกำรมำเรียนโรงเรียนของนักเรียนทุกวัน 
 2. ติดตำมผลกำรเรียน คะแนนทดสอบระหว่ำงเรียนของนักเรียน 
 3. เอำใจใส่ตรวจตรำกำรท ำงำนของนักเรียน กำรท ำควำมสะอำดเขตบริเวรรับผิดชอบ ห้องเรียน 
 4. เอำใจใส่ ดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตำมข้อบังคับต่ำงๆของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรท ำควำมดีหรือตำมควำมสำมำรถของนักเรียน 
 6. เป็นที่ปรึกษำเยี่ยมบ้ำนนักเรียนสอบถำมในเรื่องกำรเรียน ทุกข์สุข สวัสดิกำร พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำ
และช่วยเหลือที่ดีแก่นักเรียน 
 7. ครูประจ ำชั้นต้องติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องกำรเรียนแจ้งผลกำรเรียนหรือควำม
เจริญก้ำวหน้ำ ของศิษย์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทรำบเป็นระยะ ๆ อันเกี่ยวกับควำมประพฤติหรือเรื่องอ่ืน ๆ 
สัมพันธ์เกี่ยวข้อง กัน ถำ้นักเรียนมำสำยหรือขำดเรียนเกิน 3 วัน ต้องแจ้งหรือติดต่อผู้ปกครองให้ทรำบ หำก
ขำดเกิน 5 วัน ติดต่อกัน 5 วันให้แจ้งงำนทะเบียน เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
 8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
2. ครูผู้สอนรายวิชา  
          1. วิชำศิลปะ ป.4  5   6 
 2. วิชำกำรงำนอำชีพ  ป.4  5   6 
           3.วิชำสุขศึกษำ   ป. 5    
 4. วิชำลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
 5. วิชำชุมนุม 
 6. วิชำลูกเสือ-เนตรนำรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บทบาทหน้าที่ครูผู้สอน  
1. เตรียมกำรสอน วิเครำะห์หลักสูตร โครงสร้ำงรำยวิชำ จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม   

กำรใช้ สื่อ กำรตรวจสอบจุดประสงค์ กำรเรียนรู้ของนักเรียนกำรวัดผลประเมินผล  
 2. สอนตำมแผนกำรสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลำ เต็มหลักสูตร เต็มควำมสำมำรถ  
 3. กวดขันและติดตำมให้นักเรียนมำเรียน สม่ ำเสมอ  
 4. จัดบรรยำกำศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
 5. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
 6. วัดและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนตำมสภำพที่แท้จริงอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอโดย 
             ปฏิบัติตำม ระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 7. จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติกำรมำเรียนพฤติกรรม 
              ต่ำงๆ สุขภำพอนำมัย ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และส่งให้ผู้บริหำรตรวจตำมก ำหนด  
 8. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหำด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำของนักเรียน  
 9. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร และข้อตกลงของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด 
 10. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นระยะตำมท่ีก ำหนดไว้ในปฏิทินประจ ำปี  
 11. สอนศิลปวิทยำให้แก่ศิษย์ ท ำกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำกำรสอนให้สอดคล้องกับ  
               ควำมสำมำรถและควำมสนใจของนักเรียน  
 12.ให้บริกำรกำรแนะแนวในด้ำนกำรเรียน กำรครองตน และรักษำสุขภำพอนำมัย  
 13.พัฒนำและส่งเสริมควำมเจริญก้ำวหน้ำของศิษย์ โดยกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้งกิจกรรมกำรเรียนกำร 
              สอนใน หลักสูตร และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนอกหลักสูตร  
 14.ประเมินผลควำมเจริญก้ำวหน้ำของศิษย์ เพ่ือจะได้ทรำบว่ำ ศิษย์ได้พัฒนำและมีควำม  
              เจริญก้ำวหน้ำมำก น้อยเพียงใดแล้ว กำรประเมินผลควำมเจริญก้ำวหน้ำของศิษย์ควรท ำอย่ำง  
               สม่ ำเสมอ  
 15.อบรมคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย และค่ำนิยมที่ดีงำมให้แก่ศิษย์ เพ่ือศิษย์จะได้เป็น 
              ผู้ใหญ่ที่ดี ของสังคมในวันหน้ำ  
 16.ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติครูและ 
               จรรยำบรรณครู เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ศิษย์  
 17.ตรงต่อเวลำ โดยกำรเข้ำสอนและเลือกสอนตำมเวลำ ท ำงำนส ำเร็จครบถ้วนตำมเวลำและรักษำ 
               เวลำที่นัด หมำย 
 18.ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคน โดยกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
 19.ปฏิบัติงำน ท ำงำนในหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 20.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 



 
 

3. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
 - งานเวรยามประจ าวันและวันหยุดราชการ มีหน้าที่  
 ๑. ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวร ตั้งแต่เวลำ 06.00 - 18.00 น. ตำมจุดต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยมีกำร 
มอบหมำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรและรำยงำนต่อผู้บริหำรรับทรำบ  
 2. อบรม ให้ควำมรู้นักเรียนหน้ำเสำธง โดยกำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำอยู่ในหลักมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนของครู 12 ข้อ และตำมจรรยำบรรณ วิชำชีพ กล่ำวคือ กำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ของครูดังนี้  
  (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำวิชำชีพครูอยู่เสมอ  
  (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  
  (๓) มุ่งม่ันพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ  
  (๔) พัฒนำแผนกำรสอนให้สำมำรถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
  (๕) พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ  
  (๖) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นผลถำวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  
  (๗) รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนได้อย่ำงมีระบบ  
  (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน  
  (๙) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถำนศึกษำอย่ำงสร้ำงสรรค์  
  (๑๐) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์  
  (๑๑) แสวงหำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรพัฒนำ  
  (๑๒) สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถำนกำรณ์  
 
4 .การปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 จรรยาบรรณข้อที่ 1 รักและเมตตำศิษย์ โดยให้ควำมเอำใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก ำลังใจใน    
                                          กำรศึกษำเล่ำเรียนแก่ศิษย์โดย เสมอหน้ำ  
 จรรยาบรรณข้อที่ 2 อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้ำงเสริมควำมรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงำมให้  
                                          แก่ศิษย์อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ  
 จรรยาบรรณข้อที่ 3 ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง ทำงกำยวำจำ ใจ  
 จรรยาบรรณข้อที่ 4 ไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์  
                                          และสังคมของศิษย์  
 จรรยาบรรณข้อที่ 5 ไม่แสวงหำประโยชน์อันเป็นอำมิสสินจ้ำงจำกศิษย์ ในกำร ปฏิบัติหน้ำที่  
                                          ตำมปกติ และไม่ให้ศิษย์กระท ำ กำรใดๆ อันเป็นกำรหำประโยชน์ให้แก่ตน 
                                          โดยมิชอบ  
 จรรยาบรรณข้อที่ 6 พัฒนำตนทั้งในด้ำนวิชำชีพ ด้ำนบุคลิกภำพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ 
                                          พัฒนำกำรทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองอยู่เสมอ  



 
 

 จรรยาบรรณข้อที่ 7 รักและศรัทธำในวิชำชีพครุ และเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรวิชำชีพครู  
 จรรยาบรรณข้อที่ 8 ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทำงสร้ำงสรรค์  
 จรรยาบรรณข้อที่ 9 ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์ และพัฒนำภูมิปัญญำ และ 
                                          วัฒนธรรมไทย 
 

 


